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27 stycznia, III Niedziela zwykła  
Postanowiłem więc (…) opisać ci 
po kolei, dostojny Teofilu, abyś 
się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci 
udzielono.  (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Święty Łukasz ewangelista chce spisać sło-
wa i wydarzenia Jezusa, aby upewnić siebie 
i innych wierzących co do prawdziwości 
nauk, które im przekazano. Bierze na sie-
bie ogromną odpowiedzialność i stara się 
wywiązać jak najlepiej z podjętego zadania.

W dalszej części dzisiejszej Ewangelii 
Jezus, odczytując słowa proroka Izajasza, 
wskazuje, iż to w Nim spełniły się mesjań-
skie przepowiednie Starego Testamentu. 
Powołując się na Pismo Święte, mówi o so-
bie, objawia siebie.

A czy my wierzymy w słowa Pisma Świę-
tego? (Patrycja Spaczyńska)

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego  
Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, (…) światło na 
oświecenie pogan…  (Łk 2, 22-32)
Symeon całe życie oczekiwał Zbawiciela. 
Kiedy Go ujrzał, zwrócił się do Pana, by poz-
wolił mu odejść i spotkać się ze śmiercią.

Symeon jest patronem tych, którzy całe 
życie cierpliwie czekają na Jezusa.

A my? Żyjemy od promocji do promo-
cji… (Anna Kucharska)

3 lutego, IV Niedziela zwykła  
Żaden prorok nie jest mile widziany 
w swojej ojczyźnie.  (Łk 4, 21-30)
Odnieśmy te słowa Jezusa do swojego ży-
cia, zacznijmy odnajdywać we właściwych 
osobach prawdziwych nauczycieli. Bóg jest 
w każdym człowieku. Nie wyrzucajmy ni-
kogo z domu, ojczyzny czy swego życia, tyl-
ko dlatego, że inaczej wierzy, nie wszystko 
rozumie… (Joanna Piórkowska)

Czy zastanawialiście się, dlaczego na-
wet najlepszy polski lekarz bywa uważany 
za gorszego niż przeciętny obcokrajowiec? 
Ta Ewangelia doskonale odpowiada nam 
na to pytanie i daje jeszcze więcej do my-
ślenia. Zacznijmy doceniać naszych roda-
ków i nasz naród, kochajmy swoją ojczy-
znę! (A. Cz.)

10 lutego, V Niedziela zwykła  
Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiekiem grzesznym.  (Łk 5, 1-11)
Jako chrześcijanie, obdarzamy Boga 
ogromnym szacunkiem. Uważamy Go za 
istotę idealną, najwyższe dobro. O ile to po-
dejście jest naturalne i prawidłowe, o tyle 
bardzo łatwo wpaść w pułapkę. Taka sytu-
acja następuje, kiedy zaczynamy porówny-
wać siebie, istoty niedoskonałe, z Bogiem. 
Często dochodzimy wtedy do wniosku, że 
nie jesteśmy godni relacji z Nim. Myślimy: 
„Czemu Bóg miałby mnie kochać, skoro 

mam tyle wad…”. Zapominamy jednak, że 
to właśnie nasza grzeszna natura jest po-
wodem, dla którego potrzebujemy miłości 
Boga. On przybył, by uwolnić nas od zła, 
również tego wewnętrznego. Nie odpychaj-
my więc Pana w chwilach, kiedy jesteśmy 
pod władzą grzechu, bo właśnie wtedy za-
czyna się Jego zadanie. (Katarzyna K.)

17 lutego, VI Niedziela zwykła  
Błogosławieni wy, którzy teraz 
płaczecie, albowiem śmiać się 
będziecie.  (Łk 6, 17.20-26)
Jezus naucza, że wszystkie krzywdy, któ-
re dzieją się człowiekowi na ziemi, zosta-
ną zrekompensowane w życiu wiecznym. 
Każdy z nas doświadcza cierpienia, jednak 
nic nie dzieje się bez przyczyny. Być może 
przykre wydarzenia, które wywołują w nas 
smutek, są zapłatą za szczęście wieczne 
u boku Pana Boga. Zawierzając swój los 
Bogu, możemy być pewni, że On nigdy 
nas nie opuści. (Anna Jagieło)

Każdy z nas w życiu ma trudne chwile, 
o których ciężko mówić bez łez w oczach. 
Zmagamy się z wieloma problemami spo-
wodowanymi przez innych ludzi, któ-
rym brak wrażliwości na cudzą krzywdę. 
Jednak Bóg nigdy nie zostawia nikogo 
w potrzebie, chce być z nami, chce się 
nami opiekować. Nasuwa się jednak py-
tanie: Czy my chcemy Jego pomocy? Czy 
przypadkiem nie obwiniamy Go o rzeko-
mą nieobecność w trudnych chwilach… 
(Daria Boczkowska)

Autorkami komentarzy do 
Ewangelii są uczennice IX LO im. 

Mikołaja Kopernika w Lublinie

Ewangeliarz

Brat Kalikst Kłoczko 
1930−2013
Modlitwa
Wszechmogący, dobry Boże, który bratu Kalikstowi 
Kłoczce udzieliłeś daru budowania kościoła przez 
dobroć serca otwartego na braci i siostry oraz przez 
kunszt stolarskiego rzemiosła, udziel mi łaski…, o którą 
Cię proszę przez wstawiennictwo Twego sługi, a jego 
wynieś do chwały ołtarzy w Twoim Kościele. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Informacje o łaskach doznanych za wstawiennictwem 
brata Kaliksta prosimy składać na adres:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów, 
Lublin, Al. Kraśnicka 76.
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Pokój i dobro!

Kochani Parafianie, Drodzy Przyjacie-
le Poczekajki, wszyscy Bracia i Siostry! 

Pan Bóg dał nam nowy rok! Zapra-
sza nas do pójścia dalej w ten kolejny 
czas, który jest łaską. Możemy go podjąć 
z wiarą i nadzieją, że nie idziemy sami, 

bo nigdy nie jesteśmy sami! Zawsze towarzyszy nam Zmartwych-
wstały Pan, który jest Drogą, Prawdą i Życiem! (por. J 14, 6). 
On przyszedł na ten świat, narodził się dla nas, aby być Bogiem 
z nami. I On nas zaprasza, abyśmy słuchali Jego głosu i szli za 
Nim, bo On jest zawsze Pierwszy, i powinien być także „pierw-
szy” w naszym życiu. 

Dlatego na początku roku odbywa się w parafiach, tak mocno 
zakorzeniona w polskiej tradycji, wizyta duszpasterska. W naszej 
wspólnocie rozpoczęliśmy ją zaraz po Nowym Roku, czyli 2 stycz-
nia, a zakończyliśmy w środę 23 stycznia. Dla ludzi wierzących 
uroczysta wizyta kapłana w ich domu jest świętem. Nie ze wzglę-
du na samego kapłana, ale ze względu na Chrystusa, który posyła 
nas do domów i mieszkań naszych Braci i Sióstr, żeby zanieść im 
dobrą nowinę i błogosławieństwo łaski Bożej. Przez kapłanów On 
sam chce wejść do tych domów z orędziem zbawienia. Wszyst-
kim, którzy nam zaufali i otworzyli swoje drzwi i serca, chciał-
bym bardzo gorąco podziękować za ten czas spotkań, modlitwy 
i rozmów. Niech Pan przez wiarę i miłość zamieszka w Waszych 
sercach. Bardziej szczegółowe informacje z wizyty duszpasterskiej 
zostały zamieszczone w sprawozdaniu pokolędowym (poniżej). 

W niedzielę Chrztu Pańskiego mieliśmy na Poczekajce rados-
ną uroczystość złożenia zakonnych ślubów wieczystych przez 
trzech naszych Braci. Dziękujemy Panu Bogu za ich powołanie 
i za świadectwo życia. Mieliśmy również uroczystość żałobną po-
żegnania do wieczności naszego współbrata Piotra Hejno, któ-
ry w wieku 36 lat zakończył swój ziemski czas „niesamotnego” 
wędrowania przez tę ziemię do Boga. Za jego życie i powołanie, 
które tak szybko przeminęło, i tak bardzo nas dotknęło, również 
składamy Bogu Najwyższemu podziękowanie. Niech przyjmie 
Go do swojej chwały. 

Przed nami Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2019) oraz 
Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2019). Wszystkim osobom 
konsekrowanym życzę wytrwałości w posłudze i zaufania Pa-
nu we wszystkich sprawach. Chorym zaś życzę bliskości i troski 
osób im towarzyszących, i polecam wszystkich chorych opiece 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Przed nami także czas ferii 
zimowych, wyjazdów na zimowiska oraz gorący okres sesji dla 
studentów. Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy na zimo-
wisko na Poczekajce w pierwszym tygodniu ferii, czyli od 11 do 
15 lutego. Należy zapisać się wcześniej w kancelarii parafialnej. 
Studentom życzę odwagi, otwartości umysłu i powodzenia na 
wszystkich egzaminach. Zapraszam także na 14-dniową piel-
grzymkę autokarową do Fatimy w marcu. Będzie to pielgrzymka 
błagalno-dziękczynna po nową Figurę Matki Bożej Fatimskiej. 
Informacje znajdują się na internetowej stronie parafii. 

Niech Pan Wam wszystkim błogosławi!  
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Podsumowanie roku 2018
w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie
Ogólnie o Kościele w Polsce
9 stycznia 2019 r. w Warszawie zaprezentowano szczegółowe 
dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego o religijności 
i praktyce życia Polaków za rok 2017. Wychodzi na to, że w Pol-
sce działa 10 392 parafii katolickich, w których pracuje duszpa-
stersko ponad 21 tys. księży. W zdecydowanej większości są to 
parafie prowadzone przez księży diecezjalnych. Tylko 6 proc. 
parafii prowadzonych jest przez zakony. Ogólnie z tych danych 
wynika, że nie ma spadku liczby osób chodzących do kościoła, 
wzrosła liczba ochrzczonych, natomiast spadła liczba przyjmu-
jących sakrament bierzmowania i przystępujących do sakramen-
tu małżeństwa. Po opublikowaniu tych danych zaraz oczywiście 
pojawiły się komentarze różnych publicystów. Jedni pisali, że 
Kościół w Polsce mimo różnych skandali związanych z osobami 
duchownymi, utrzymał swoją pozycję. Inni, że „Kościół w Polsce, 
choć wierny, to jednak bierny”. 

Krótka statystyka życia religijnego 
parafii na Poczekajce
Popatrzmy teraz na naszą parafię. Podczas jesiennego liczenia 
wiernych we Mszach świętych niedzielnych w naszym kościele 
uczestniczyło 5 168 wiernych. Do Komunii św. tego dnia 
przystąpiły 2 724 osoby, to trochę więcej niż połowa wiernych 
uczestniczących w niedzielnych Mszach, w tym prawie dwa razy 
więcej osób przyjmujących Komunię św. to kobiety. Na terenie 

parafii zameldowanych jest ponad 13 tys. osób, z tego około 12 tys. 
jest wyznania katolickiego. Uczestniczących więc w niedzielnej 
Mszy św. byłoby 43,06 % katolików. Oczywiście, zdajemy sobie 
sprawę, że wielu z Was uczestniczących w niedzielnej liturgii nie jest 
z naszej parafii, ale bardzo serdecznie Was witamy i przygarniamy! 

Wizytę duszpasterską rozpoczęliśmy tradycyjnie po nowym 
roku, 2 stycznia. Naszych Parafian odwiedzaliśmy codziennie od 
godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00. Codziennie chodziło od 9 
do 13 duszpasterzy, jednego dnia wyjątkowo 14. Odwiedziliśmy 
ponad 3 tys. mieszkań. Chcieliśmy odwiedzić wszystkie mieszkania 
katolików, ale również dzwoniliśmy i pukaliśmy do drzwi, gdzie 
od wielu lat nikt nie otwiera, wiec do końca nie wiemy, kto tam 
mieszka. W około 1000 mieszkań zanotowaliśmy „nb”, tzn. drzwi 
były zamknięte z różnych powodów, i tam nie wchodziliśmy. 
Bywały takie klatki schodowe, gdzie na 30 mieszkań w bloku 
przyjęło nas np. kilkanaście rodzin. Tym wszystkim, którzy nam 
zaufali i otworzyli swoje domy i mieszkania, chcemy bardzo 
serdecznie podziękować za możliwość spotkania, krótkiej rozmowy, 
podzielenie się życiem, za wspólną modlitwę, a także za złożone 
ofiary na kościół. Dziękujemy Wam bardzo! 

Wizyta duszpasterska jest już za nami. Skończyliśmy coroczne 
odwiedzanie domów i mieszkań naszych Parafian w środę 
23 stycznia, w sumie zajęło nam to 19 dni. Dziękuję z całego serca 
wszystkim Braciom kapłanom, duszpasterzom z tej wspólnoty, oraz 
Braciom z innych klasztorów, którzy nam pomagali, za gorliwość 
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i pełne cierpliwości zaangażowanie podczas wizyty duszpasterskiej. 
Dziękuję naszym Braciom studentom, franciszkanom: Solanowi 
i Samuelowi za wieczorną posługę w kościele, kiedy my byliśmy 
na kolędzie. 

W minionym roku w naszej parafii zostały 
udzielone następujące sakramenty: 
■■ Sakrament chrztu św. – udzielony został 119 dzieciom (w ze-

szłym roku 110);
■■ Sakrament Pierwszej Komunii św. – przystąpiło do niego 

229 dzieci (243);
■■ Sakrament bierzmowania – przyjęło go 98 młodych ludzi (47); 
■■ Sakrament małżeństwa – przestąpiło do niego 45 par narze-

czonych (56); 
■■ Pogrzeby – pożegnaliśmy z parafii 124 osoby (95).

Zmiany personalne we wspólnocie zakonnej
W minionym roku mieliśmy również sporo zmian personalnych 
w naszej wspólnocie klasztornej. Po 12 latach posługi pożegnaliśmy 
proboszcza parafii o. Waldemara Grubkę. Nowym proboszczem 
został br. Mirosław Ferenc. Nowym gwardianem wspólnoty 
został br. Jarosław Banasiuk. Nowym rektorem seminarium 
br. Artur Fredo. Nowym ekonomem klasztoru br. Franciszek 
Tołczyk. Nowym wikarym parafii br. Paweł Kaczorek. Nowym 
katechetą w IX LO i moderatorem oazy br. Piotr Krawczyk. Nowym 
opiekunem ministrantów br. Dariusz Bryła. Ponadto jeszcze do 
naszej wspólnoty dołączyli nowi bracia: Kazimierz Jaworski, 
Henryk Kosmala, Przemysław Ignatiuk, Marcin Jurek. W kościele 
od września mamy również drugiego organistę, który wspomaga 
pana Tomasza Wnuka – jest nim pan Grzegorz Stręciwilk. 

Wspólnoty i grupy działające przy parafii
Przy naszej parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka 
istnieje: 21 Kół Żywego Różańca, Franciszkański Zakon Świeckich, 
Młodzież Franciszkańska, Duszpasterstwo Absolwentów, Dusz-
pasterstwo Młodzieży Akademickiej, Ruch Światło-Życie (który 
obejmuje: Dzieci Boże, Oazę młodzieżową, 12 kręgów Kościoła 
Domowego), Odnowa w Duchu Świętym, 9 wspólnot neokatechu-
menalnych, Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, Grupa Mod-
litwy Ojca Pio, Grupa Modlitwy św. Rity, Legion Maryi, Grupa 
Modlitwy Dzieci Fatimskich, ministranci, lektorzy, ZHR, Biuro 
Radia Maryja, Grupa AA oraz Caritas parafialna. 

Ponadto przy parafii już od kilkunastu lat działają:
■■ Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka”. 

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami 
na rzecz parafii, przez organizowanie takich akcji, jak: 
Festyn parafialny, Święty Mikołaj na Poczekajce, 
Półkolonie na Poczekajce, Zimowisko dla dzieci, 
Wigilia dla samotnych, Puchar Niepokalanej oraz 
w okresie wakacyjnym wspiera Golgotę Młodych i Lubelską 
Pielgrzymkę Pieszą grupę nr 3. 

■■ Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześ-
cijańskiej. Centrum powołane z inicjatywy parafii i Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Parafii „Poczekajka” na rzecz rozwijania 
i propagowania kultury chrześcijańskiej poprzez liczne kon-
certy i wydarzenia artystyczne, które odbywają się w tej parafii. 

■■ Pismo parafialne „Zwiastun” – bardzo pomysłowe i twórcze.
■■ Koło Fotograficzne – dzięki któremu możemy czasem się 

zatrzymać i zachwycić nad pięknem, którego na co dzień nie 
dostrzegamy. 

■■ Kawiarenka „U Franka” (była pewna sugestia na kolędzie, 
że ta nazwa nie jest najlepsza, i pytanie, dlaczego kawiarenka 
nie nazywa się np. „Kawiarenka św. Franciszka”?). 

■■ Poradnia rodzinna – która obejmuje porady prawne, psy-
chologiczne i małżeńskie.

■■ Siłownia „Wyciskajka” – gdzie panie i panowie rzeźbią 
swoje ciała poprzez systematyczny trening.

■■ Klub Seniora – gdzie można doświadczyć, że „całkiem we-
sołe może być życie staruszka”. 

■■ Biblioteka Parafialna – bogata w książki i miłą obsługę. 
■■ Kancelaria parafialna – czynna codziennie od poniedział-

ku do soboty od 16.00 do 19.00. 

Składam bardzo gorące podziękowania wszystkim 
osobom uczestniczącym bezpośrednio i czynnie 
w tych wszystkich inicjatywach parafialnych, grupach, 
wspólnotach, na rzecz służby drugiemu człowiekowi. 
Składam gorące podziękowania za utrzymywanie porządku 
w kościele, za czystość, za dekoracje kwiatowe, za dekoracje 
świąteczne ekipie pana Michała. 

Uwagi i pewne sugestie pokolędowe
Niewątpliwie najbardziej zauważalnym problemem, na który 
najczęściej zwracano nam uwagę podczas wizyty duszpasterskiej, 
jest sprawa parkowania samochodów przed kościołem. Nasz 
kościół jest tak usytuowany, że jedyny wjazd i wyjazd do niego jest 
od strony ul. Pielęgniarek, i to jeszcze przez taką wąską gardziel. 
Wszystkie samochody muszą tamtędy wjechać i wyjechać. Robią 
się korki, a nawet stłuczki. Następnie, samochody są parkowane 
w różny sposób, także czasem prawie na płytkach, które są 
położone we wnękach kościoła. Ludzie wychodzący z kościoła 
mówią, że czasem auta stoją pod samymi drzwiami, i że trudno 
wyjść z kościoła. Robi się wielki bałagan. Jest to również nie do 
przyjęcia ze względów bezpieczeństwa. Przez wiele lat o. Waldemar 
prosił, żeby nie wjeżdżać pod sam kościół, żeby tu było miejsce 
tylko dla osób niesprawnych fizycznie. Ale, niestety, te prośby nie 
są brane pod uwagę. Stajemy się społeczeństwem coraz bardziej 
wygodnym. Nawet młodzi ludzie podjeżdżają samochodami pod 
sam kościół. Moja gorąca prośba jest taka, żebyśmy sobie zrobili 
rachunek sumienia z takiego wygodnictwa. Czy rzeczywiście nie 
stać nas na to, żeby te 100 czy 200 metrów przejść się z parkingu, 
troszkę się rozruszać przed Mszą św., przyjechać wcześniej, nie 
w ostatnim momencie, i nie utrudniać innym życia, blokując 
wjazd czy wyjazd z kościoła. Bo są takie sytuacje, że o godz. 13.00, 
kiedy są chrzty, rodzice z małymi dziećmi do chrztu nie mogą 
podjechać do kancelarii. Zastanawiamy się więc coraz poważniej, 
czy nie postawić szlabanu w bramie wjazdowej, i dać możliwość 
korzystania z parkingu przy kościele tylko osobom naprawdę tego 
potrzebującym, mniej sprawnym ruchowo i w podeszłym wieku. 

Przy okazji sygnalizuję także problem spóźniania się na Msze 
święte. Czy Eucharystia jest jeszcze dla nas ważna? Czy jak idę 
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do kina albo do teatru, albo nawet do lekarza, to nie jestem tam 
wcześniej? Nie czekam z niecierpliwością na wejście? A czy moje 
niedzielne spotkania z Bogiem, w pośpiechu, byle jak, spóźnione, 
mogą być przeżywane głęboko duchowo? 

Były również takie słuszne uwagi co do zachowania w kościele. 
Kiedy zajmujemy miejsce w ławce, to nie zajmujmy jej całej dla 
siebie, siadając na początku ławki, i nikogo już obok siebie nie 
widząc. Obecność na Mszy, i nawet jej najgłębsze przeżywanie, 
nie zwalnia nas z takich zwyczajnych ludzkich odruchów, jak: 
grzeczność, uprzejmość, dobroć, życzliwość, pomoc. Czy młody 
człowiek, kiedy się modli, nie może w kościele ustąpić miejsca 
w ławce starszej pani albo starszemu panu? Oczywiście, że może! 
Nawet powinien!! To powinien być naturalny odruch, że mogę 
w taki prosty sposób komuś usłużyć. Właśnie Jezus uczy nas 
miłosierdzia wobec siebie nawzajem, okazywania dobra, w ma-
łych prostych rzeczach. Nie bądźmy egoistami! Pewna starsza 
czcigodna pani, mówi tak: „razi mnie widok rozpartych, siedzą-
cych w ławkach młodych mężczyzn, obok których stoją kobie-
ty z dziećmi”. Szanowni Panowie, jeśli rzeczywiście tak miało-
by być, to moje pytanie… Jaka to religia? Pomyślmy nad tym! 

Niektórzy Parafianie zwracają uwagę na to, że przeszkadza 
im w przeżywaniu Mszy św. „biegający za swoim dzieckiem po 
kościele rodzic”. Nie tyle dziecko, ile ten „okrążający któryś raz 
z kolei kościół” rodzic. Jednak w tym przypadku prosiłbym o ta-
ką wzajemną wyrozumiałość. Dobrze przecież, że dzieci są przy-
prowadzane do kościoła od maleńkości, że są uczone modlitwy 
i wprowadzane w tajemnice wiary. Przecież to dla rodziców nie 
jest łatwe. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale też z całym szacun-
kiem proszę rodziców, żeby już w domu przygotowywać dzieci do 
tego ważnego wydarzenia, że idziecie na Mszę św. do świątyni, że 
tam będziecie się modlić, że trzeba zachować ciszę, bo tam jest 
Pan Jezus. Dzieci są bardzo wrażliwe na sprawy Boże, i jeśli będą 
przygotowywane w domu przez rodziców, na pewno inaczej będą 
się zachowywać w kościele, niż tak puszczone samopas, z myślą: 
„a niech ksiądz sobie z nimi radzi”. 

Sprawą, która się powtarza od lat, jest zamykanie (a raczej 
brak zamykania) drzwi do kościoła teraz w okresie jesienno-zi-
mowym. Taka prosta sprawa: drzwi są od tego, żeby je otwierać, 
jak wchodzę, i zamykać za sobą. Miesięczne ogrzewanie kościoła 
i klasztoru w grudniu 2018 r. wyniosło ponad 24 000 zł. Koszty 
ogrzewania są więc ogromne. Prosimy o szanowanie tego. 

Pojawiają się również uwagi wobec nas, kapłanów, czy innych 
osób posługujących przy ołtarzu. Głównie dotyczą jednak wymo-
wy, wyraźnego czytania, akcentowania, głośnego mówienia do 
mikrofonu czy ewentualnych kazań, żeby były krótkie i konkret-
ne, ale także udzielania Komunii św. przez nas, żebyśmy się nie 

spieszyli w tak ważnym momencie dla przyjmującego Komunię. 
Dziękujemy za te wszystkie bardzo cenne uwagi. 

Nie wymieniam wszystkich sygnalizowanych spraw, które po-
jawiały się podczas wizyty duszpasterskiej, niektóre sporadycz-
nie, niektóre pozostają jeszcze do przemyślenia, i nie znaczy to, 
że zostają zlekceważone. Dziękujemy za czynny udział w życiu 
parafii, za wszystkie uwagi, one są potrzebne, bo jesteśmy jed-
ną wspólnotą.

Sprawy materialne
Na święta Bożego Narodzenia zostały zamontowane nowe ekrany 
do wyświetlania tekstów pieśni liturgicznych wraz z dwoma 
laptopami, jeden na chórze dla organistów, drugi na dole dla 
wspólnot prowadzących nabożeństwa i adoracje. Zostały zakupione 
nowe tablice magnetyczne do ogłoszeń umieszczanych na zewnątrz 
kościoła, z tym że nie zostały jeszcze zamontowane z powodu zimna. 
Całość kosztów to ponad 21 000 zł. Na jesieni były prowadzone 
drobne prace remontowe na dachu kościoła, gdyż okazało się, 
że podczas deszczów dostaje się do kościoła woda z dachu, oraz 
prace osuszające przy kościele i klasztorze, których koszt wyniósł 
19 000 zł. W klasztorze przeprowadzony został remont salki 
rekreacyjnej. Koszt tego remontu to ponad 20 000 zł. 

Największą jednak inwestycją budowlaną jest obecnie prze-
budowywanie w klasztorze jednego skrzydła budynku, w celu 
przystosowania go na infirmerię dla braci starszych i chorych. 
Infirmeria na Poczekajce ma służyć braciom całej naszej war-
szawskiej prowincji kapucynów, każdemu bratu, który będzie 
wymagał specjalistycznej opieki medycznej. Wiąże się to także 
z zamontowaniem windy oraz dostosowaniem pomieszczeń dla 
chorych. Prace mają być zakończone do wakacji. Polecamy tę 
sprawę również Waszym modlitwom. 

Podsumowanie
Kochani Parafianie! Od pół roku dana mi jest łaska bycia 
proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. 
Franciszka. Czasami jednak mam wrażenie, jakbym był z Wami 
już dużo dłużej. Podczas wizyty duszpasterskiej spotykałem się 
z ogromną życzliwością i radością, że z Wami jestem. Cieszę 
się, że tak wiele osób pamięta mnie jeszcze z wcześniejszych lat, 
kiedy byłem wikarym parafii. Patrząc na naszą Parafię, mam 
nieodpartą chęć, żeby porównać ją do serca. Wiemy, że serce 
składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór, ale tworzy jedną 
całość. Podobnie i ta Parafia, która ma akurat cztery osiedla: 
Krasińskiego, Sienkiewicza, Błonie i Konstantynów, jest jak serce 
Kościoła. Chcemy, żeby to serce biło mocno i żywo. Chcemy, żeby 
te „skurcze i rozkurcze serca”, czyli modlitwa i apostolstwo, dawały 
żywe świadectwo przywiązania do Chrystusa i do Kościoła, który 
jest Jego Ciałem Mistycznym. Żyją obok nas, coraz częściej, ludzie 
innych religii, innych wyznań, obojętni na wiarę, niewierzący, 
ateiści, zaniedbani duchowo katolicy, odchodzący od sakramentów 
i od wspólnoty Kościoła. Oni nie żyją obok nas po to, żeby ich 
osądzać, przekreślać czy nimi pogardzać. Nigdy nie zapominajmy 
tego, że jako chrześcijanie jesteśmy posłani do świata, aby nieść 
Ewangelię i ukazywać swoim życiem miłość do Chrystusa. 
Największym przykazaniem Ewangelii jest przykazanie miłości. 
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem… Po tym wszyscy poznają, że jesteście 
moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 
34−35). Dziękuję Panu Bogu, że w tej Parafii tak dużo dzieje się 
dobra, że tyle jest tutaj ofiarności, wspierania różnych dzieł, akcji, 
zbiórek, nie słyszałem ani jednej skargi, ani jednego narzekania, 
że za dużo. To świadczy o Waszym wielkim sercu i miłosierdziu. 
Dziękuję wszystkim i polecam Was, Kochani Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła, Niepokalanemu Sercu Maryi. 

br. Mirosław Ferenc, proboszcz
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7�I�TRYPTYK�BOŻONARODZENIOWY�„WŚRÓD�NOCNEJ�CISZY”� �
FOT.�JAN�DRZEWIECKI

21�I�XXV�KONCERT�NOWOROCZNY�„CHRISTMAS�W�MUZYCE”� �
FOT.�JAN�DRZEWIECKI

14�I�TRADYCJE�KOLĘDOWANIA�W�EUROPIE� FOT.�JAN�DRZEWIECKI II� FERIE�HARCERZY FOT. BR. SEBASTIAN PIASEK

25�I�–�10�II� PIELGRZYMKA�DO�MEKSYKU  

FOT. ANNA KAWKA

14�II�–�25�III� WIELKOPOSTNA�PIELGRZYMKA�STACYJNA FOT. JERZY GAJEWSKI

II� ZIMOWISKO�NA�POCZEKAJCE  

FOT. SIOSTRY KAPUCYNKI

18�II� SPOTKANIE�AUTORSKIE�
Z�KS.�ARKADIUSZEM�PAŚNIKIEM  

FOT. JUSTYNA JAROSIŃSKA

II-III� REMONTY�W�KOŚCIELE  

FOT. EMIL ZIĘBA
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3�III� SAKRAMENT�BIERZMOWANIA  

FOT. DARIUSZ GUZ

6�III� SPOTKANIE�AUTORSKIE�Z�BPEM�ANTONIM�
PACYFIKIEM�DYDYCZEM FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

6�III� POŚWIĘCENIE�TABLICY�KU�CZCI�ŚP.�BRATA�KALIKSTA�KŁOCZKI  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

10�III� EKSTREMALNA�DROGA�KRZYŻOWA  

FOT. EMIL ZIĘBA

18�III� WYSTAWA�ZDJĘĆ�ROBERTA�PRANAGALA  

FOT. EMIL ZIĘBA

18�III� KONCERT�„WITAJ,�CIERNIOWA�KORONO”  

FOT. EMIL ZIĘBA

22�II�–�3�III� MISJE�EWANGELIZACYJNE�„ŹRÓDŁO” FOT. EMIL ZIĘBA 25�III� NIEDZIELA�PALMOWA FOT. EMIL ZIĘBA
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29�III� WIELKI�CZWARTEK FOT. EMIL ZIĘBA 30�III� WIELKI�PIĄTEK FOT. DANIEL MAŁYSIAK

1�IV� WIELKANOC FOT. JAKUB SUSZYŃSKI 6-8�IV� WARSZTATY�MUZYKI�LITURGICZNEJ FOT. JAN DRZEWIECKI

8�IV� ORATORIUM�„NIESZPORY�O�NIEPOKALANYM�
SERCU�MARYI” FOT. JAN DRZEWIECKI

15-25�IV� PIELGRZYMKA�DO�WŁOCH  

FOT. JERZY GAJEWSKI

15�IV� WYSTAWA�IKON�ANNY�
JĘDRYSZEK FOT. EMIL ZIĘBA

21�IV� KONCERT�„NAVARRETTE�
SEFARDI�QUINTET” FOT. EMIL ZIĘBA

31�III� WIELKA�SOBOTA FOT. JAROSŁAW CZERNIAK

22�IV� GROCHÓWKA�PIELGRZYMKOWA  

FOT. EMIL ZIĘBA
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27-29�IV� WARSZTATY�MUZYKI�CHRZEŚCIJAŃSKIEJ�
„GOLGOTA�MŁODYCH” FOT. JAN DRZEWIECKI

29�IV� SPEKTAKL�TANECZNY�„BALLADYNA�
FLAMENCA” FOT. EMIL ZIĘBA

III-V� PUCHAR�NIEPOKALANEJ  

FOT. JAN DRZEWIECKI

6�V� KONCERT�PIOTRA�SELIMA�Z�ZESPOŁEM�„NIEPODLEGŁEJ”  

FOT. JAN DRZEWIECKI

6,�13,�20�V� I�KOMUNIA�ŚWIĘTA FOT. MAŁGORZATA GRZENIA 13�V� MUSICAL�„FATIMA” FOT. JAN DRZEWIECKI

20�V� ŚWIĘCENIA�KAPŁAŃSKIE  

FOT. BR. KRZYSZTOF ŁAZIŃSKI

27�V� TAŃCOBAJKI�„KOT�W�BUTACH�I...�
KAPELUSZACH” FOT. PATRYCJA SARZYŃSKA
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29�V� WPROWADZENIE�RELIKWII�ŚW.�URSZULI�
LEDÓCHOWSKIEJ FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

31�V� BOŻE�CIAŁO  

FOT. EMIL ZIĘBA

7�VI� MONODRAM�„OBRONA�
SOKRATESA” FOT. JAN DRZEWIECKI

10�VI� „TA�DROGA”.�KONCERT�MARCINA�
STYCZNIA�Z�ZESPOŁEM FOT. JAN DRZEWIECKI

9�VI� JUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIE FOT. EMIL ZIĘBA 16�VI� FESTYN�RODZINNY FOT. EMIL ZIĘBA

16�VI� KONCERT�KRZYSZTOFA�
ANTKOWIAKA FOT. EMIL ZIĘBA

4-16�VII� PIELGRZYMKA�DO�SANKTUARIÓW�
ALPEJSKICH FOT. ANNA KAWKA

6�VI� SPOTKANIE�AUTORSKIE�
Z�KRZYSZTOFEM�ZIEMCEM FOT. EMIL ZIĘBA

22�VII� POŻEGNANIE�O.�WALDEMARA�GRUBKI  

FOT. EMIL ZIĘBA
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29�VII� PRZYWITANIE�O.�MIROSŁAWA�FERENCA FOT. EMIL ZIĘBA VII-VIII� WAKACJE�NA�POCZEKAJCE FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

3-14�VIII� PIESZA�PIELGRZYMKA�NA�JASNĄ�GÓRĘ FOT. WIESŁAW BOJARSKI 16-18�IX� PLENER�KOŁA�FOTOGRAFICZNEGO FOT. EMIL ZIEBA

21�IX� JERYCHO�„MŁODZIEŻ”  

FOT. JUSTYNA JAROSIŃSKA

22�IX� PIELGRZYMKA�MATURZYSTÓW�NA�JASNĄ�GÓRĘ  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

24�IX� WALNE�ZEBRANIE�SPP�„POCZEKAJKA”  

FOT. WIESŁAW BOJARSKI

30�IX� KONCERT�„HEAVEN�UP�Z�ARCHANIOŁAMI”  

FOT. JAN DRZEWIECKI
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4�X� ODPUST�ŚW.�FRANCISZKA  

FOT. EMIL ZIĘBA

7�X� SPOTKANIE�AUTORSKIE�Z�KS.�ARKADIUSZEM�
PAŚNIKIEM FOT. EMIL ZIĘBA

21�X� KONCERT�„NAJLEPSZE�OD�
NAJLEPSZYCH” FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

21�X� WYSTAWA�KOŁA�FOTOGRAFICZNEGO�
„ROK�Z�ŻYCIA�PARAFII” FOT. EMIL ZIĘBA

21-24�X� REKOLEKCJE�NA�DOBRY�POCZĄTEK  

FOT. ALEKSANDRA MICHALAK

9�XI� POSADZENIE�DĘBU�„JÓZEF”�NA�OSIEDLU�
KRASIŃSKIEGO FOT. WIESŁAW BOJARSKI

15-21�XI� PIELGRZYMKA�DO�ZIEMI�ŚWIĘTEJ  

FOT. ANNA KAWKA

18�XI� KONCERT�PATRIOTYCZNY�„WSZYSTKO�TOBIE,�
UKOCHANA�ZIEMIO” FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

13�X� DZIEŃ�WSPÓLNOTY�REGIONU�
LUBELSKIEGO�FZŚ FOT. Z ARCHIWUM FZŚ

25�XI� WYSTAWA�POPLENEROWA�
„PODLASKI�PRZEŁOM�
BUGU” FOT. EMIL ZIĘBA
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25�XI� KONCERT�MUZYKI�POLSKIEJ  

FOT. EMIL ZIĘBA

8�XII� ŚWIĘTY�MIKOŁAJ�NA�POCZEKAJCE  

FOT. ADAM SZWAŁEK

8�XII� AKATYST FOT. EMIL ZIĘBA 9�XII� SPEKTAKL�„IMPROWIZOWANA�KSIĘŻNICZKA” FOT. EMIL ZIĘBA

9-12�XII� REKOLEKCJE�ADWENTOWE�
„DOM�W�OGNIU” FOT. EMIL ZIĘBA

16�XII� WYSTAWA�ZDJĘĆ�ADAMA�SZWAŁKA�
„BIESZCZADY” FOT. EMIL ZIĘBA

22�XII� WIGILIA�DLA�SAMOTNYCH FOT. EMIL ZIĘBA

XII� SZOPKA�BOŻONARODZENIOWA  

FOT. EMIL ZIĘBA

24�XII� PASTERKA FOT. WIESŁAW BOJARSKI
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ZWIASTUN� 27 stycznia 2019

A takim pozostanie 
we wspomnieniach przyjaciół
Z Piotrkiem poznaliśmy się na długo przed jego wstąpieniem do 
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Należeliśmy do wspólnoty 
Młodzieży Franciszkańskiej, z tym że my początkowo w Łomży, 
a Piotrek w Lublinie. Pierwsze spotkanie miało miejsce na jed-
nym z wielu wspólnotowych wyjazdów rekolekcyjnych, na których 
było dużo modlitwy, słuchania i dzielenia się Słowem Bożym, ale 
też wspólna praca i czasem integracja. Wszystko to sprawiło, że 
nawiązała się między nami przyjaźń, taka prawdziwa, której nie 
zniszczy nawet długi okres bez kontaktu.

Potem my przyjechałyśmy do Lublina i tu zamieszkałyśmy. 
I my, i on należeliśmy już do jednej wspólnoty Młodzieży Fran-
ciszkańskiej w Lublinie. Oprócz spotkań wspólnotowych bardzo 
często spędzałyśmy z Piotrkiem czas prywatnie. Potrafił nas roz-
bawić i znaleźć jasne aspekty nawet najtrudniejszych sytuacji. Był 
motorem różnych spontanicznych działań, na przykład taniec na 
ulicy w nocy albo podróże autostopem. Jeden z wyjazdów, zapla-
nowany na Słowację, skończył się w Częstochowie. Były wyjazdy 
do Serpelic, Warszawy i do różnych innych miejsc. Podróży tych 
było wiele i zawsze okazywały się pełne przygód. Poznawaliśmy 
ludzi i rozmawialiśmy z nimi o różnych rzeczach, czasami były 
to rozmowy o Bogu.

Wyciągał nas na dyskoteki. Nawet Wiolę, która się bardzo 
opierała, potrafił podejść i zmotywować, mówiąc: Wioolka, no 
chodź, nie bądź drewniak. Próbował w taki fajny sposób przeła-
mać Wioli opory i wstyd przed tańcem. Tylko jemu się to udawa-
ło. I zawsze te nasze wspólne wyjścia były pełne radości, śmiechu 
i wszystko było po Bożemu. Śmiał się często, że jesteśmy „sistars”, 
i jeśli jednej z nas dawał jakiś drobiazg na urodziny, pamiętał też 
o drugiej, żeby jej nie było smutno. Z jego twarzy bardzo rzadko 
schodził uśmiech. Już po święceniach, kiedy tylko mógł, odzywał 
się i przyjeżdżał do nas. Wpadał na przykład z torcikiem Wedla 
i od wejścia ogłaszał, że: Piekł go całą noc na spuchniętych no-
gach, więc musi, po prostu musi nam smakować.

Walczył ze swoimi słabościami i nigdy się nie poddawał. W sy-
tuacjach stresowych pojawiało się u niego zacinanie. Wiedział, że 
jako kapłanowi będzie mu trudno głosić kazania, więc regularnie 

uczęszczał do logopedy. I postępy były u niego spektakularne. Bar-
dzo nam tym imponował, że potrafił walczyć ze swoimi słabymi 
stronami. Potem już tego zacinania prawie nie było. Pokazywał 
nam w ten sposób, jak pięknie „moc w słabości się doskonali”.

Wiola: Zawsze pamiętał o moich urodzinach, które obchodzi-
liśmy tego samego dnia. W ubiegłym roku napisał mi, że: Siedzi 
w pokoju i patrzy na poduszkę od nas, i wspomina. Otrzymał ją 
od nas w chwili wstąpienia do zakonu i zachował przez te wszyst-
kie lata. Dostałam od niego na urodziny książeczkę z dedykacją: 
Ktoś, kiedyś powiedział, że największe zwycięstwo to samego 
siebie zwyciężać, a Św. Augustyn powiedział: Dopóki walczysz, 
jesteś zwycięzcą. Te właśnie słowa sam stosował każdego dnia 
w swoim życiu i bardzo odzwierciedlają jego charakter.

Aneta: Jak sobie tak zaczynam wspominać Piotrka, to przede 
wszystkim przychodzą mi do głowy spacery z dawnych czasów. 
To, że przychodził do mnie do pracy z psem i wyciągał na prze-
rwę: Bo przecież musisz zobaczyć trochę słońca, a nie cały dzień 
siedzisz z nosem w komputerze. Albo dzwonił do mnie do domu 
i pytał, co robię. Ja mu mówię, że właśnie umyłam włosy. Na to 
on: Susz szybko te włosy, bo nie wiem, czy wiesz, ale jesteś już 
jedną nogą na spacerze, a świat jest taki piękny. Umiał się cie-
szyć nawet takimi prostymi rzeczami, jak piękna pogoda, i po 
prostu zarażał optymizmem.

W tym roku w lipcu wychodziłam za mąż i Piotrek był pierw-
szą osobą, o której pomyślałam, żeby odprawił nam Mszę ślubną, 
bo to przecież kapłan i przyjaciel. Niestety, nie było to możliwe, 
gdyż już wtedy przygotowywał się do wyjazdu na misje w Gabonie 
i w tym czasie nie mógł być w Polsce. Jednak przyjechał do mnie 
dwa tygodnie przed ślubem z dobrym słowem i życzeniami i to 
było nasze ostatnie spotkanie. Przyniosło mi ono dużo radości, 
bo jeszcze kilka dni później mój teraz już mąż i znajomi mówili, 
że tryskam humorem. Było dużo śmiechu, żartów, ale też rozmo-
wa o życiu, o Piotrka planach i marzeniach o misjach, które za 
chwilę miały się spełnić, o moim ślubie i wszystkich aspektach 
z tym związanych. Jak to on, powiedział mi, żebym ten najważ-
niejszy dzień w moim życiu, czyli ślub, i moje dalsze życie z mę-

Śp. Brat Piotr Hejno 
okruchy wspomnień
Brat Piotr Hejno urodził się 7 stycznia 1983 r. 
w Lublinie. W 2003 roku wstąpił do Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów, w 2005 złożył pierwsze śluby, 
a w 2011 przyjął święcenia kapłańskie. Był sekretarzem 
misyjnym, pracował w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości 
w Zakroczymiu, następnie w Krynicy Morskiej 
i Bydgoszczy. Kiedy jeszcze był w seminarium na 
Poczekajce, pomagał w przygotowywaniu Mszy 
św. dla przedszkolaków w „starym kościele”.

Od początku pobytu w Zakonie miał gorące pragnienie 
pracy misyjnej, chciał wspomóc braci pracujących 
w Gabonie. Do wyjazdu na misje przygotowywał się we 
Francji. W okolicach Grenoble, w górach, odprawiał 
indywidualnie rekolekcje zakonne. Ostatniego 
dnia rekolekcji chciał odwiedzić klasztor Wielka 
Kartuzja. Zginął w drodze 2 stycznia 2019 roku.
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żem, oddała Jezusowi, a On to wszystko poprowadzi tak, żeby 
było najlepiej. W przeddzień naszego ślubu napisał nam jeszcze, 
że życzy mnie i mojemu Waldkowi wielu darów Ducha Świętego, 
że wspiera nas modlitwą i pozdrawia z Antwerpii. Były to dla nas 
bardzo ważne słowa i cieszyliśmy się, że o nas pamięta, chociaż 
sam jest bardzo zajęty. Ale to był właśnie cały Piotrek.

Pamiętał o nas w ważnych dla niego momentach. Osobiście 
przyniósł nam zaproszenia na święcenia i Mszę św. prymicyjną. 
Jeśli któraś uroczystość odbywała się gdzieś daleko, organizował 
nam transport ze swoją rodziną. Zawsze dbał o to, byśmy czuły 
się ważne, nawet w tłumie ludzi na tych wszystkich ceremoniach, 
i przychodziło mu to bardzo naturalnie, bo po prostu miał dobre 
serce. Działało to też w drugą stronę. My też zawsze chciałyśmy, 
by uczestniczył we wszystkich istotnych chwilach w naszym życiu.

Ważne dla nas było to, że pomimo wstąpienia do zakonu po-
został tym samym chłopakiem i nadal mogłyśmy porozmawiać 
z nim o wszystkim i nie czułyśmy się traktowane z góry. Mogły-
śmy być przy nim szczere i wiedziałyśmy, że on też jest szczery. 
Był takim kapłanem, jakich potrzeba światu, pełnym do-
broci, otwartości, zrozumienia i prostoty. Głosił Słowo 
Boże bez zbytniego „zadęcia”: swoim życiem, postawą, 
czynami i to naprawdę trafiało do ludzi. Nie pouczał nas, 
nie moralizował, nawet jak mówiłyśmy o naszych słabościach 
i problemach, tylko słuchał i mówił, że trzeba oddać to Jezusowi.

Piotruś to nasz prawdziwy przyjaciel. Taki, który był i zawsze 
będzie w naszych sercach. I to, że Pan zabrał go do siebie tak szyb-
ko, sprawia nam ogromny ból i zostawia pustkę, ale w naszych 
serduchach on pozostanie na zawsze. Wiemy, że będzie na nas 
patrzył z góry, uśmiechał się do nas i wstawiał się za nami u Pana. 

Aneta i Wiola

Poznaliśmy się z Piotrem we wspólnocie Młodzieży Francisz-
kańskiej. Spotykaliśmy się przy okazji różnego rodzaju rekolek-
cji i kapituł MF. Przeżywaliśmy razem rekolekcje pracy ze św. 
Franciszkiem i rekolekcje w drodze po pięknej Suwalszczyźnie. 
Czas wspólnego wędrowania i pracy przepełniony był modlitwą, 
zachwytem nad przyrodą i budowaniem głębokich więzi między-
ludzkich, zanurzonych w Bogu, objawiającym nam swoją miłość 
i troskę w codziennych doświadczeniach. Jako młodzi ludzie, po-
szukujący życiowej drogi, pytaliśmy za św. Franciszkiem: Panie, 
co chcesz, abym czynił? I Pan odpowiadał. Ze swej woli powołał 
nas do życia konsekrowanego.

Piotr, już jako młody chłopak, był dla mnie osobą, która chce 
od życia czegoś więcej. Bardzo radosny, dobry prostą, ujmującą 
dobrocią, obdarzony wspaniałym poczuciem humoru, a równo-
cześnie bardzo głęboki i nastawiony całkowicie na pomoc człowie-
kowi i odkrywanie woli Bożej. Zawsze umiał przyjść z dyskretną 
pomocą, krzepiącym słowem czy po prostu całkowitym byciem 
obok tych, którzy tego potrzebowali. Jako zakonnik Piotr wzru-
szał mnie swoją dobrocią i wiernością w nieustannym poszuki-
waniu woli Bożej. Był wytrwałym Poszukiwaczem Wiel-
kiej Ciszy i niewątpliwym zdobywcą życia wiecznego. 
Życia, w którym ogląda się Pana twarzą w twarz. Prze-
szliśmy razem kawałek drogi ku Bogu i wierzę, że spotkamy się 
kiedyś przed Nim.

Papież Franciszek mówi: Każdy święty jest misją. Piotrze! 
Dziękuję za dar Twojego życia i powołania. Dla mnie na zawsze 
pozostaniesz misją. 

s. Agnieszka Pilska, kapucynka NSJ

Brata Piotra Hejno poznałam, kiedy zaczynał swoją formację 
w klasztorze ojców kapucynów na Poczekajce, a ja rozpoczyna-
łam swoją drogę we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym. By-
liśmy prawie równolatkami. Od samego początku dał się poznać 
jako uśmiechnięty, szczery młody człowiek, mogę śmiało powie-
dzieć: „Boży szaleniec”.

Wspomnień jest wiele, ale chcę opowiedzieć o jednym z nich. 
Szczególnie dobrze pamiętam naszą drogę do Serpelic, gdzie br. 
Piotr organizował Golgotę Młodych. Przez koleżankę szukał oso-
by, która użyczy swego auta, by przewieźć niezbędne rzeczy do 
organizacji tego wydarzenia. Kiedy zobaczyłam skład tych przed-
miotów i materiałów w ogrodzie kapucynów, szczerze „rzuciłam”, 
że chyba niemożliwe, aby to wszystko zabrać. Piotrek od razu 
odpowiedział: Ale to się wszystko poukłada. Byłam zdumiona, 
ile wtedy mogła pomieścić moja trzydrzwiowa toyota – miałam 
wrażenie, że zabraliśmy pół Poczekajki: zdolności br. Piotra. Dla 
siebie wygospodarował małe miejsce z tyłu. Jechał z kolanami pod 
brodą. W czasie tej drogi Piotrek wspominał swoje lata szkolne 
i początek drogi w seminarium. Mówił o swoim doświadczeniu 
Boga. Mówił też o tym, jak przeżywa wydarzenie, jakim była Gol-
gota Młodych, ile pracy organizacyjnej wykonał, o młodych lu-
dziach, którzy przyjeżdżają doświadczać Boga i relacji z drugim 
człowiekiem. Rozmawialiśmy i dużo się śmialiśmy. To właśnie 
miał w sobie Piotrek, że wszędzie, gdzie się pojawiał, wywoływał 
uśmiech, serdeczność, dobroć.

Miał wyjątkową łaskę pokazywania w najdrobniej-
szych rzeczach obecności i dobroci Boga. Po prostu: 
w nim było widać Boga. PIOTREK, DZIĘKUJĘ. Wierzę, że… 
do zobaczenia. 

Agnieszka Słowik

Ojca Piotra poznaliśmy dzięki Mszom świętym odprawianym 
dla przedszkolaków w „starym kościele”. Był wspaniałym czło-
wiekiem i przyjacielem naszej rodziny. Bez względu na miejsce, 
w którym przebywał (Warszawa, Zakroczym, Krynica Morska, 
Bydgoszcz, Belgia, Francja), on zawsze był obecny w życiu naszej 
rodziny. Dbał o relacje, pisał listy, wysyłał kartki, dzwonił, pisał 
sms-y i zawsze zapewniał o swojej modlitwie, i wspierał nas du-
chowo. Wzruszające było, że mimo natłoku spraw i dzieł, w któ-
re przecież był zaangażowany, pamiętał o naszych imieninach. 
Mamy teraz po nim dużo pamiątek, bo Piotr lubił obdarowywać 
innych i zawsze przynosił coś dla dziewczynek i dla nas. Nasze 
dzieci również sprawiały mu niespodzianki i rysowały laurki itp., 
a on mówił, że trzyma je wszystkie na pamiątkę.

Miał duże poczucie humoru, lubił żartować (niektóre jego po-
wiedzonka zadomowiły się w naszej rodzinie na stałe), ale miał 
w sobie też taką franciszkańską radość. Na koniec każdego na-
szego spotkania błogosławił nasze dzieci i nas. Chciał się spoty-
kać i gdy tylko był w Lublinie, znajdował czas dla naszej rodziny. 

To był taki Boży człowiek. Nigdy nie narzekał i mó-
wił, że to, co trudne, oczyszcza jego serce, że to, czego 
on nie rozumie – Jezus na pewno rozumie. Ufał Panu 
i tego uczył nas – zawierzenia Bogu, zwłaszcza w trud-
nych momentach. Ceniliśmy go również za to, że prostował 
nasze myślenie. Powtarzał, że trzeba w życiu działać zgodnie ze 
swoim sumieniem, nie poddawać się i nie dawać się wykorzysty-
wać. Uczył nas stawania w prawdzie przed sobą i innymi w obro-
nie swojej godności, nazywania rzeczy po imieniu. Z wielkim 
szacunkiem i miłością mówił o Matce Najświętszej. 

Był taki dobry… Nasze dziewczynki mówią o nim „brat Piotruś”. 
Dla Piotra ważny był drugi człowiek. Interesował się problemami 
świeckich, naszymi problemami… Był życzliwy i chętny do po-
mocy, także tej konkretnej, fizycznej. W naszych sercach zawsze 
była i jest ogromna wdzięczność dla Pana za to, że postawił na 
naszej drodze tak wspaniałego człowieka, zakonnika i przyjacie-
la, że przez te osiem lat towarzyszył nam i niezawodnie wspierał 
swoją modlitwą. Byliśmy umówieni na spotkanie i Mszę świętą 
27 stycznia 2019 r., podczas której miał przyjąć krzyż misyjny. 
Mimo bólu i odczuwanego braku ufamy, że teraz mamy najwier-
niejszego orędownika w niebie. My również zapewniamy o na-
szej pamięci i modlitwie. 

Dorota i Marcin Mazurek
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Powstanie styczniowe
„Obok Orła, znak Pogoni, poszli 
nasi w bój bez broni” (W. Pol) 
W styczniu obchodzimy 156 rocznicę wy-
buchu powstania styczniowego. Było ono 
tragiczną kartą w naszej historii. Stało się 
jednocześnie trwałym elementem naszej 
tożsamości narodowej. Do tego zrywu nie-
podległościowego doprowadziła wcześniej-
sza działalność organizacji spiskowych tzw. 
„czerwonych” (Komitet Centralny Naro-
dowy) i „białych” (Dyrekcja Krajowa). Ta 
zaś była następstwem represyjnej wobec 
Polaków polityki caratu. Powstanie mia-
ło wybuchnąć latem 1863 roku. Stało się 
inaczej z powodu tzw. „branki” czyli nad-
zwyczajnego poboru do wojska rosyjskie-
go. Zorganizował ją wpływowy arystokrata 
Aleksander Wielkopolski, który liczył, że 
osłabi w ten sposób ruch niepodległoś-
ciowy. Powstanie wybuchło 22 stycznia 
1863 roku.

Początkowo do walki ze 100-tysięcz-
ną armią rosyjską stanęło zaledwie 6 ty-
sięcy powstańców. W trakcie walk nasze 
siły wzrosły, ale nigdy nie przekro-
czyły 30 tysięcy walczących. 
Przez 2 lata walk przez 
szeregi powstańcze 
przewinęło się 
ok. 200 tysięcy 
żołnierzy. Ar-
mia rosyjska 
walcząca 
z powsta-
niem nie-

stety też znacząco urosła - do 340 tysięcy. 
Większość powstańców była uzbrojona 
w kosy, piki i broń myśliwską. Ta dyspro-
porcja sił powodowała, iż powstanie miało 
charakter walk partyzanckich. Przez 2 la-
ta stoczono 1200 bitew i potyczek. Siłami 
powstańczymi kierował działający w kon-
spiracji Rząd Narodowy oraz kolejni dyk-
tatorzy powstania: Ludwik Mierosławski, 
Marian Langiewicz i Romuald Traugutt. 
Próbowali oni stworzyć struktury państwa 
podziemnego i uzyskać pomoc z Zachodu. 
Niestety, w kwietniu 1864 roku Rosjanie 
aresztowali i stracili R. Traugutta i pięciu 
członków Rządu Narodowego. To był cios, 
który dobił powstanie. Przyczyn klęski było 
jednak więcej. Przewaga militarna Rosjan, 
brak pomocy z zewnątrz, uszczelnienie gra-
nicy z Prusami, bierna postawa większości 
chłopów – wszystko to przyczyniło się do 
przegranej. Jej skutki zaś były tragiczne. 
10 tysięcy poległych, 20 tysięcy straco-
nych w egzekucjach, 40 tysięcy zesłańców, 
10 tysięcy emigrantów, likwidacja resztek 
autonomii Królestwa Polskiego, wzmo-
żona rusyfikacja – oto następstwa klęski. 
Powstanie styczniowe odbiło się jednak 

trwale w naszej świadomości naro-
dowej i miało znaczący wpływ 

na polską kulturę przeło-
mu XIX i XX wieku. 

W 1918 roku Polska 
odzyskała niepod-

ległość a blisko 
2000 powstań-
ców stycznio-
wych doczeka-
ło tej chwili.

Lubelszczyzna w powstaniu 
styczniowym
Lubelskie oraz południowe Podlasie były 
to bardzo aktywne rejony walk z powsta-
niu styczniowym. Działały na tym tere-
nie liczne oddziały partyzanckie: Leona 
Frankowskiego, Marcina „Lelewela”– Bo-
relowskiego, Walerego Wróblewskiego, 
Kajetana „Ćwieka” – Cieszkowskiego, Mi-
chała „Kruka” Heydenricha, ks. Stanisła-
wa Brzóski, Karola Krysińskiego, Roma-
na Rogińskiego, Władysława Ruckiego, 
Walentego Lewandowskiego. Na obsza-
rze Lubelszczyzny i Podlasia stoczono 
244 bitwy. Były to między innymi starcia 
pod: Lubartowem, Kraśnikiem, Łuko-
wem, Kurowem, Siemiatyczami, Krasno-
brodem, Żyrzynem, Fajsławicami, Pana-
sówką i Kockiem. Bitwa pod Żyrzynem 
stoczona 8 sierpnia 1863 roku przez od-
dział gen. „Kruka” Heydenricha była naj-
większym sukcesem militarnym powsta-
nia. Niestety, oddział ten został rozbity 
w kolejnym starciu – pod Fajsławicami. 
Za pomoc udzieloną powstańcom Rosja-
nie spalili ponad 100 wsi Lubelszczyzny 
i Podlasia. Mimo kar i represji pomoc była 
udzielana. Na szeroką skalę angażowali 
się w nią lubelscy dominikanie i kapucyni. 
Ukrywali powstańców, zbierali fundusze, 
dostarczali listy i żywność oraz lekarstwa. 
„Pod nosem” Rosjan, naprzeciw pałacu 
rosyjskiego gubernatora, w klasztorze 
kapucynów funkcjonowała powstańcza 
drukarnia. Drukowano w niej ulotki, ma-
nifesty, rozporządzenia Rządu Narodo-
wego. Drukarnię prowadził brat Wacław 
Nowakowski. Po „wsypie” w lutym 1964 
roku został on aresztowany i zesłany na 
Sybir. Pojmanych powstańców Rosjanie 
wieszali (tak zginął komisarz powstańczy 
Leon Frankowski – miał wówczas 21 lat), 
więzili na Zamku Lubelskim (między in-
nymi 16-letni Aleksander Głowacki – czy-
li Bolesław Prus) lub zsyłali w głąb Rosji. 
Miejsce straceń znajdowało się w okolicy 
dzisiejszej ulicy Langiewicza. W 1916 ro-
ku ciała poległych pochowano w mogile 
– pomniku na cmentarzu przy ulicy Li-
powej. W uroczystościach pogrzebowych 
uczestniczył wówczas były powstaniec – 
Henryk Wiercieński. Oprócz tej mogiły 
w Lublinie są jeszcze dwa inne pomniki 
powstańców styczniowych. W 2003 roku, 
w 140 rocznicę zrywu odsłonięto pomnik 
przy ulicy Langiewicza. Upamiętnia on 
Leona Frankowskiego, pomordowanych 
innych powstańców i straconych żołnie-
rzy rosyjskich (dezerterów, członków re-
wolucyjnej organizacji „Ziemia i Wola”, 
służących w szeregach powstańczych). 
W 2013 roku, w 150 rocznicę wybuchu 

Lekcja historii
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powstania stanął Pomnik Powstańców 
Styczniowych przy ul. Bohaterów Monte 
Cassino (naprzeciwko Poczekajki). Pow-
stał on z inicjatywy mieszkańców dzielni-
cy Konstantynów i dzięki ich funduszom. 
Akcją tą chcieli oni uhonorować powstań-
ców, a było to również związane z faktem, 
iż ta dzielnica ma aż 24 ulice noszące na-
zwy od nazwisk bohaterów powstania. 

Ksiądz – powstaniec, 
Stanisław Brzóska
Jednym z czołowych partyzantów pow-
stania styczniowego był ksiądz Stanisław 
Brzóska. Po ukończeniu w 1858 roku se-
minarium w Janowie Podlaskim objął on 
funkcję wikariusza w parafii w Sokołowie. 
Dał się tam poznać jako żarliwy kaznodzie-
ja. Po jednym z patriotycznych kazań zos-
tał w 1861 roku aresztowany przez Rosjan 
i osadzony w twierdzy w Zamościu. Dzięki 
prośbom biskupów po trzech miesiącach 
został zwolniony z więzienia. Wrócił do 
działalności niepodległościowej. Najpraw-

dopodobniej już od 1860 roku był człon-
kiem spisku „czerwonych”. Wciągnął do 
niego także swojego spowiednika ks. Ada-
ma Słowińskiego. Został mianowany na-
czelnikiem powstańczym powiatu łukow-
skiego. W momencie wybuchu powstania 
dowodził nieudanym atakiem na garnizon 
w Łukowie (23 I 1863). Następnie walczył 
w oddziałach Walentego Lewandowskiego 
i Michała „Kruka” Heydenricha. Był tam 
zarówno kapelanem, jak też żołnierzem 
walczącym w boju. Walkę traktował jako 
swoją powinność i konieczność dziejową. 
Brał udział w bitwach pod Siemiatyczami, 
Woskrzenicami, Gręzówką, Włodawą, Sła-
watyczami, Fajsławicami. W bitwie pod 
Sosnowicami był ranny w nogę. Na pe-
wien czas z walki wyłączyła go choroba – 
tyfus. Decyzją Rządu Narodowego został 
głównym kapelanem wojsk powstańczych 
i otrzymał stopień generała. Jako generał 
używał nazwiska Brzeziński. Po rozbiciu 
oddziału „Kruka” Heydenricha zebrał jego 
rozproszonych członków i objął nad nimi 

samodzielne dowództwo. Jego niewielki 
(liczący zaledwie 40 ludzi) oddział sku-
tecznie wymykał się rosyjskim obławom. 
Ksiądz Brzóska był zdolnym zagończy-
kiem i walczył aż do jesieni 1864 roku. Był 
najdłużej walczącym powstańcem. Ukry-
wał się do wiosny 1865 roku. Miejsce jego 
ukrycia zdradziła na torturach łączniczka 
Antonina Konarzewska. Nie uchroniło jej 
to przed zesłaniem na Sybir. 29 kwietnia 
1865 roku Rosjanie pojmali ks. Stanisława. 
W trakcie aresztowania został zabity jego 
adiutant Franciszek Wilczyński, ksiądz 
Brzóska natomiast był ranny. 23 maja 
1865 roku księdza Stanisława powieszo-
no. Umierając, krzyknął, że oddaje życie 
za Ojczyznę. Stał się postacią wręcz legen-
darną, wzorem dla następnych pokoleń. 
W 1925 roku w Sokołowie Podlaskim po-
stawiono pomnik ks. Stanisława Brzóski. 
W Lublinie jest ulica, której jest patronem.

Mirosław Sałach
Grafika: Sławomir Kusy

Lekcja historii
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– Mamo, dlaczego twoje serce bije tak 
głośno? – spytał mały Krzyś.

Właśnie przytulał się do swojej mamy, 
a był to szczególny dzień. Nie dość, że mi-
jały cztery lata, odkąd Krzyś przyszedł na 
świat, to jeszcze okazało się, że będzie miał 
braciszka. Właśnie wtedy serce jego mamy 
biło tak głośno i mocno, bo pod jej sercem 
znajdowało się maleńkie serce braciszka. 

– Bije tak mocno, bo bardzo cię ko-
cham… – odpowiedziała mama.

Tymczasem w domu od kilku już dni 
zastanawiano się, jak będzie miał na imię 
nowy potomek państwa Kowalskich… Naj-
pierw najwięcej głosów (wybierano imię 
także wśród członków dalekiej rodziny) 
uzyskało imię Szymon, że takie oryginal-
ne i mało spotykane. W końcu zwyciężył 

Franciszek, czyli imię, które nosi obecny 
papież. Rodzice chcieli bowiem, by przyszły 
młody chrześcijanin był odważny, uczci-
wy i skromny jak jego święty patron. Mały 
Franciszek urodził się dokładnie w dzień 
urodzin świętego Franciszka z Asyżu i jego 
przyjście na świat przyjęto z wielką chrześ-
cijańską radością. Na chrzest niemowla-
ka przyjechała cała rodzina, nawet ta ze 
Szczecina i Krakowa. Znajomy ksiądz Al-
fred ochrzcił małego Franciszka, wierząc, 
że czeka go wielka przyszłość, a wszyscy 
liczyli na to, że się nie pomylił… Krzyś tak 
się cieszył z urodzin braciszka, że nie od-
stępował go ani na krok. Opiekował się 
nim niemal jak dorosły, pomagając ro-
dzicom. Mały Franciszek rósł i chował się 
w zdrowiu duszy i ciała. Był niesłychanie 
pogodnym dzieckiem.

Minęło kilka lat. Krzyś już skończył 
szkołę podstawową, a mały Franciszek 
był wesołym dziewięciolatkiem. Okazy-
wał wyjątkową radość życia i pogodę du-
cha. Służył pomocą, szczególnie dzieciom 
słabszym czy biedniejszym. Pewnego dnia, 
a była to niedziela, Kowalscy wybrali się 
jak zwykle całą rodziną na Mszę św. do 
pobliskiej katedry. Pod kościół podeszła 
kobieta w średnim wieku, która pchała 
przed sobą spory wózek inwalidzki. Fran-
ciszek od razu zauważył siedzącego na nim 
małego chłopca. 

– Co mu się stało? – zainteresował się 
Franciszek. – Dlaczego siedzi taki smutny 
na tym wózku?

– Chyba jest bardzo chory – odpowie-
działa mama…

– Dlaczego tak jest – dopytywał Franek 
– że niektóre dzieci są szczęśliwe, mogą się 

bawić i skakać, a inne są chore i smutne jak 
ten chłopiec? Przecież Pan Bóg jest dobry… 

– Pan Bóg zsyła cierpienie po to, żeby 
uczynić nas silniejszymi – odpowiedział 
tata. – Wskazuje nam drogę, tak jak ukazał 
ją świętemu Franciszkowi, twojemu patro-
nowi. Najważniejsze w życiu jest to, jakim 
się jest człowiekiem, a nie to, ile posiada-
my, jak jesteśmy sprawni czy uzdolnieni. 
Pan Bóg kocha nas wszystkich jednakowo, 
ale jest najbliżej tych najsłabszych i potrze-
bujących pomocy.

– To ja chcę być jak ten święty Franci-
szek! Chcę pomagać ludziom! Wtedy po-
czuję, że Pan Bóg jest blisko mnie! Na razie 
pomogę pchać wózek tego chłopca, a jego 
mama sobie trochę odpocznie – wykrzyk-
nął z entuzjazmem Franek.

– Do dzieła siłaczu! – powiedziała 
szczęśliwa mama.

Chłopiec podbiegł do zaskoczonej ko-
biety i dziarsko pomógł pchać wózek in-
walidzki po podjeździe do głównych drzwi 
katedry, bo nieznajomi także udawali się 
na Mszę św. Zanim wrócił do rodziców, 
coś sobie zapisywał w telefonie, pewnie 
numer nowo poznanego kolegi. Mama 
była wyraźnie zadowolona z postawy syna 
i uśmiechnęła się do niego.

– Mały, ale jaki dorosły – stwierdził 
równie szczęśliwy tata. – Nie na darmo 
nosi imię świętego Franciszka!

Taka to jest historia małego Franka, 
który na wzór swojego świętego patrona 
postanowił pomagać ludziom, nieść im 
radość, a z czasem być może… Ewangelię 
– znajdując przy tym szczęście i spełnie-
nie. Nikt przecież nie rodzi się świętym…
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A Ja was pokrzepię...
Dnia 11 lutego 2019 r., obchodząc XXVII Światowy 
Dzień Chorego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 
w szczególny sposób będziemy kierowali nasze modlitwy, 
myśli, uczucia ku pacjentom szpitali, hospicjów, 
podopiecznym domów opieki, chorym i cierpiącym 
przebywającym w rodzinnych domach. Aby nie zostali 
sami ze swoim bólem, chorobą, trudami egzystencji, 
każdego dnia otacza ich zarówno rodzina, jak i ludzie, 
którzy swoje losy oraz życie zawodowe związali z chorymi, 
niepełnosprawnymi… Obok osób świeckich swoją posługę 
przy chorych pełnią liczni kapłani, zakonnicy i zakonnice. 
Na Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Lublinie pracuje także pielęgniarka w habicie – 
siostra Beatrycja, ze Zgromadzenia Córek Matki 
Bożej Bolesnej (serafitka). Oto jej świadectwo:

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię… (Mt 11, 28)

Dla mnie osoby chore to też ci „utrudzeni i obciążeni” z Ewangelii, 
o których mówi Jezus. Są szczególnie naznaczeni i dążą ku Bogu 
bardziej, a nawet owocniej niż ci, co dobrze się mają – łączą się 
w bólu z cierpiącym Synem Boga.

Pracując wśród chorych, widzę na co dzień ich trud, zmaganie 
z bólem, emocjami, poczuciem utraty tego, co było dotychczas 
stabilne, znane, ustalone, zaplanowane, co dawało poczucie 
bezpieczeństwa. Gdy przychodzi choroba, doświadczam – będąc 
obok – jak jest wzmacniana więź z Bogiem u tych osób. Widzę 
nieraz te fazy: zaprzeczenia, izolacji, gniewu, depresji, akceptacji, 
ale również dostrzegam etap podejmowania krzyża cierpienia jak 
Chrystus Pan i na Jego wzór. Padają nieraz słowa: Mogę przecież 

to cierpienie ofiarować za to, co było nie tak… Cierpię, by odkupić 
krzywdy… lub: Cierpię, by pomóc swoim… a czasem: Cierpię za 
osobę, która wyrządziła mi krzywdę, aby się nawróciła…

Od kilkudziesięciu lat pomagam osobom dotkniętym chorobą, 
staram się okazywać im zrozumienie, troskę, zapewniać poczucie 
bezpieczeństwa oraz miłość, którą daje mi Chrystus. Nieraz myślę 
o tym, jak chorzy, cierpiący łączą się z Nim w bólu, gdy trwał przy 
krzyżu, w niezrozumieniu, osądach, obelgach i poniżeniu. Stan 
doświadczenia swojej bezradności w chorobie ostatecznie umacnia 
więź z Bogiem, nieraz jedynie On pozostaje, bo bliscy są, ale chorzy 
„nie chcą przeszkadzać i być ciężarem…”. Staram się mobilizować 
takie osoby, by żyć z chorobą jak z „przyjacielem” dobrze znanym 
i akceptowanym. Dzięki akceptacji może to być lepsza część życia: 
w zrozumieniu i świadomym przeżywaniu każdej chwili. Dni stają 
się wartościowe i niepowtarzalne. Każda chwila, zdarzenie jest 
docenione i widzę wdzięczność za ten darowany przez Boga czas, 
za nowe życie, w którym najbardziej liczy się Bóg, miłość i obecność 
drugiego człowieka.

Bliscy trwają przy chorym, dopytują się, jak mogą pomóc, co 
zrobić, by dodać siły, otuchy, zmniejszyć cierpienie. Przyznają się 
nieraz do bezradności i z ufnością zawierzają Bogu to, co się dzieje. 
Oni też wtedy są bliżej Boga i chorego przez obecność i modlitwę. 
Stają się bardziej wrażliwi i wyczuleni na innych. Takie sytuacje uczą 
wszystkich, i mnie również, pokory i zawierzenia Najwyższemu. Idąc 
do pracy, ogarniam modlitwą różańcową cały ten czas i wszystkich 
spotykanych ludzi, czasem stawiam krzyżyk na czołach błogosławiąc, 
a czasem łączę się wewnętrznym westchnieniem.

Modlimy się o cud uzdrowienia, a to uzdrowienie, moim zdaniem, 
to droga choroby (cierpienia), która zbliża do Boga, bo umacnia 
więź z Jezusem cierpiącym z miłości do człowieka.

Będąc wśród chorych widzę, co znaczy pokora, nadzieja, wiara, 
miłość i wrażliwość. Uczę się otwartości i służby dla innych. 
Doceniam to bardzo, bo mogę pomóc i odjąć im odrobinę cierpienia.

s. Beatrycja, serafitka

Chrystus a ludzkie cierpienie
W swej mesjańskiej działalności wśród Izraela, Chrystus przybliżał 
się nieustannie do świata ludzkiego cierpienia. „Przeszedł... dobrze 
czyniąc” (Dz 10, 38) – a czyny te odnosiły się przede wszystkim do 
cierpiących i oczekujących pomocy. Uzdrawiał chorych, pocieszał 
strapionych, karmił głodnych, wyzwalał ludzi od głuchoty, ślepoty, 
trądu, opętania i różnych kalectw, trzykrotnie przywrócił umarłego 
do życia. Był wrażliwy na każde ludzkie cierpienie, zarówno 
cierpienie ciała, jak duszy. Równocześnie zaś nauczał, a w centrum 
swego nauczania postawił osiem błogosławieństw, które są 
skierowane do ludzi doznających różnorodnych cierpień w życiu 
doczesnym. Są to „ubodzy w duchu” i ci, „którzy się smucą”, i ci, 
„którzy łakną i pragną sprawiedliwości”, i ci, „którzy cierpią 
prześladowania dla sprawiedliwości”, gdy ludzie im urągają 
i prześladują ich i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na nich 
z powodu Chrystusa… (por. Mt 5, 3-11). Tak wedle Mateusza. 
Łukasz wymienia jeszcze osobno tych, „którzy teraz głodują” 
(por. Łk 6,21).

Nade wszystko jednakże Chrystus przybliżył się do świata 
ludzkiego cierpienia przez to, że sam to cierpienie wziął na 
siebie. W czasie swej publicznej działalności doznawał nie tylko 
trudu, bezdomności, niezrozumienia nawet ze strony najbliższych, 
ale nade wszystko coraz szczelniej otaczał go krąg wrogości 
i coraz wyraźniejsze stawały się przygotowania do usunięcia 
Go spośród żyjących. Chrystus jest świadom tego i wielokrotnie 
mówi swoim uczniom o cierpieniach i śmierci, które czekają na 
Niego. „Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie 
wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na 

śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, 
ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 10, 
33-34). Chrystus idzie na spotkanie swojej męki i śmierci z całą 
świadomością posłannictwa, które ma wypełnić właśnie w ten 
sposób. Właśnie przez to swoje cierpienie ma sprawić, żeby człowiek 
„nie zginął, ale miał życie wieczne”. Właśnie przez swój Krzyż ma 
dotknąć korzeni zła tkwiących w dziejach człowieka i w duszach 
ludzkich. Właśnie przez Krzyż ma dokonać dzieła zbawienia. To 
dzieło ma w planie odwiecznej Miłości charakter odkupieńczy.

I dlatego Chrystus bardzo surowo karci Piotra, gdy ten chce 
Go odwieść od myśli o cierpieniu i śmierci krzyżowej (por. Mt 16, 
23). A gdy w czasie pojmania w Ogrójcu tenże sam Piotr usiłuje 
Go bronić z pomocą miecza, Chrystus mówi: „Schowaj miecz swój 
do pochwy… Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?” 

(Mt 26, 52.54). I mówi jeszcze: „Czyż nie mam pić kielicha, który 
Mi podał Ojciec?” (J 18, 11). Ta odpowiedź, podobnie jak inne, 
powracające w różnych miejscach Ewangelii, świadczy o Tym, jak 
zasadniczo, jak dogłębnie Chrystus przeniknięty był tą myślą, którą 
wyraził w rozmowie z Nikodemem: „Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Chrystus idzie 
w stronę własnego cierpienia, świadomy zbawczej jego mocy, idzie 
posłuszny Ojcu, ale przede wszystkim zjednoczony z Ojcem w tej 
miłości, którą On umiłował świat i człowieka w świecie. I dlatego 
św. Paweł napisze o Chrystusie: „umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie” (Ga 2, 20). 

Jan Paweł II, Salvifici doloris nr 16

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/salvifici.html#p33
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